
Referat af bestyrelsesmøde i afd. Bymosevej, 
7. november 2016 

- Godkendelse af referat 

o Godkendt 

- Opfølgning på legeplads (grundejerforeningen): Hvad er det helt præcis som du vil med 

legepladsen, Magnus? 

o Tages op, når Magnus er med til et bestyrelsesmøde. 

- Ryste-sammen-tur (+;-) 
o Det var meget hyggeligt. 

- Vi skal have taget billede og sendt ind 
o Gøres, når alle er til stede til et bestyrelsesmøde. 

- Repræsentantskabsmødet: Martin og Søren 
o Martin og Søren var til repræsentantskabsmøde, hvilket var stille og roligt. 

- Indflytterseddel: Simon skulle kontakte Søren. Måske har vi en anden løsning. 
o Er gjort. Simon skal fremover finde ud af, om administrationen vedhæfter links til 

kortoversigt, årshjul osv. til tilflyttere. 
- Brætspilsaften 

o Aflyst. 
- Halloween-fest (+;-) 

o Godt med flot Halloween-pynt 
o God tilslutning til oprydningen bagefter 
o Godt med fælles leg og velkomstdrink 

- Ryste samme tur nr. 2? 
o Vi har 900 kr. til bestyrelsen i år. 
o Evt. holde en fest for bestyrelsen. 

- Julefesten den 26 nov.: Budget omkring 1800 kommer an på Ida og Martin har send 
regninger ind. 

o Invitation: Ida laver en invitation; uden tilmelding. 
o Vi skal evt. stille øl i køleskabet om formiddagen. 
o Festen starter kl. 20. Vi fra bestyrelsen mødes kl. 19:30. 
o Leg: Ida og Freja står for en leg. 
o Velkomstdrink 

  Regn med at lave drink til 30-35 personer 
 White Russian: Freja står for dette 

o Pynt? 
 Ha’ fokus på bordene (i stedet for guirlander i hele huset). 

o Oprydning 
 Ida kan ikke komme til oprydning. Vi rydder op kl. 10. 

o Indkøb 
 Budget til pynt: 200 kr. Freja og Ida køber pynten. 
 Martin og Søren står for at købe drikkelse, chips, dip, pebernødder osv. 

o Hvis der er penge til rådighed for bestyrelsen, kan vi bestille morgenmad om 
søndagen efter festen. 



- Oprydning i rummet i kælderen. 
o Søren og Ida aftaler en dag, de kan rydde op i rummet. 

- Nyt møde: 30. januar 2017 kl. 19:30. Spis hjemmefra. 
- Eventuelt 

o TIL ALLE I BESTYRELSEN: HUSK NU AT MELDE FRA, HVIS I IKKE KAN KOMME TIL 
MØDE/KLARGØRING/RENGØRING OSV. DET ER FOR DÅRLIG STIL, AT VI ANDRE IKKE 
KAN VIDE, HVOR MANGE DER ER TIL AT GIVE EN HJÆLPENDE HÅND. 

o Freja skriver en seddel omkring hvilke dage Ungetilbuddet benytter fælleshuset og 
hænger denne op i fælleshuset. 

o Martin står for at hænge ny kalender op til næste fest (julefesten). 


